
 

 

 
                               

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 

STROJÁRENSKÁ 3,  040 01 KOŠICE 

tel: 055/622 3820, 0911 488801 fax: 055/694 1398, www.rcm.sk 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROPOZÍCIE 

DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ  STREDNÝCH ŠKÔL KSK  

 BEH ZDRAVIA 
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

 

 

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Organizátor:  Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3               

z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja  

Spoluorganizátor: OA Watsonova, Košice 

        Zabezpečuje trať, zapisovateľov, zápis, lekárničku 

Termín:            12.9.2016 

Program:   9:00 - 9:30 – prezentácia 

   9:45 – otvorenie 

  10:00 – štart prvej kategórie 

  12:00 – predpokladané ukončenie a ocenenie víťazov 

 

Miesto:          Rekreačný areál Anička, Košice / detské ihrisko/ 

 

Úhrada: Podľa usmernenia CVČ – RCM 

Občerstvenie: Zabezpečuje CVČ - RCM 

 

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA  

 

Podmienka účasti: Elektronická prihláška, originál súpiska /napísaná na PC/ potvrdená 

riaditeľom školy – predložiť pri prezentácii. Kartička poistenca a preukaz 

totožnosti. 

 

Právo štartu:  Študenti a študentky denného štúdia  SŠ narodení 1.1.1996 a mladší 

 

Disciplíny: Súťaž družstiev škôl chlapci a dievčatá. Družstvo tvoria 2 žiaci v kategórii. 

Škola môže prihlásiť 1 družstvo chlapcov a 1 družstvo dievčat. 

Trate:              Dievčatá 1500 m 

  Chlapci 3000 m     

 

Družstvá:      2 členné + 1 vedúci 

 

Predpis:         Preteká sa podľa pravidiel atletiky  a tohto rozpisu. 

                     1 bod dostáva škola za účasť / aj v prípade, že škola nemá kompletné družstvo/ 

Bodovanie družstiev v rámci DŠS KSK:  

1. miesto – 5 bodov 

2. miesto – 3 body 

3. miesto -  2 body 

4. miesto  až 10. miesto – 1 bod 

 

Poradie družstiev sa určuje súčtom umiestnení členov družstva. 

                

 



 

 

 

 

 

Výstroj:          Športový výstroj – nie sú k dispozícii šatne. 

            Športová obuv – nie tretry!!! 

 
 

 

Protesty:  Najneskôr do 10 minút po ukončení pretekov s vkladom 5€. Na zadnú stranu 

zápisu o behu napíše protestujúca strana svoje vyjadrenie a podpíše ho. 

 

Ceny:              Prví traja jednotlivci v oboch kategóriách - diplom + medaila 

   

 

Poznámka:  Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.  

Organizátor nezodpovedá za stratu cenných vecí.  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada 

racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum 

narodenia súťažiacich hráčov.     

 

 

 

                                                                 

 

 

 


